
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

1. หลักการและเหตุผล

  สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีภารกิจทั้งผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามภารกิจทั้ง 4 ดานของ
มหาวิทยาลัย สําหรับดานการผลิตบัณฑิตไดจัดใหมีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาโท-เอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตรการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีความมุงมั่นที่จะผลิตที่มี
คุณภาพทั้งความรูในวิชาชีพ รางกาย อารมณ และจิตใจ ใหไดชื่อวา "ศึกษิต" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  สําหรับภารกิจดานการวิจัยและบริการวิชาการ สํานักวิชาฯ เนนการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ไดแก
นวัตกรรมการผลิตพืช นวัตกรรมการผลิตสัตว นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอาหาร และนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
ดานอาหารและพลังงาน เพื่อชุมชนเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สําหรับภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักวิชาฯ สงเสริมใหมีการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเกษตร ไดแก การทําขวัญขาว การทําบุญสัตวทดลอง และการอนุรักษเครื่องมือการทําเกษตรพื้นบาน เปนตน
  นอกจากนี้ สํานักวิชาฯ ไดวิเคราะหและดําเนินการกําจัดจุดออนที่สําคัญ 2 เรื่อง คือ การเพิ่มจํานวนนักศึกษาใหถึงเปา และการพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาใหสามารถเรียนจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยดําเนินการในรูปแบบของกลยุทธตางๆ ไดแก การประชาสัมพันธ
เชิงรุก การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาผานการเสริมความรูและประสบการณ การจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการผูจัดการ
การอบรมภาษาที่ สอง (ภาษาอังกฤษ) การอบรมภาษาที่สาม (จีนหรือภาษาอาเซียน) การเชิญวิทยากรบรรยาย อภิปราย การจัดนิรรศการ การ
ออกปฏิบัติงานภาคสนาม การจัดทัศนศึกษา เปนตน  โดยกิจกรรมตางๆ นี้จะทําใหนักศึกษาไดเสริมความรูซึ่งเปนการขยายความคิดและเปด
โลกทัศนใหกับนักศึกษาไดอยางดียิ่ง

2. วัตถุประสงค

  1. เพื่อใหบริการการสอนในระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร และหลักสูตรวิทยา-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  2. เพื่อผลิตที่มีคุณภาพทั้งความรูในวิชาชีพ รางกาย อารมณ และจิตใจ ใหไดชื่อวา "ศึกษิต" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และมีคุณลักษณะ
สื่อสารไดในอาเซียนและทําธุรกิจเปน
  3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยและใหบริการวิชาการดานนวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรใหแกชุมชนเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
  4. เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดานการเกษตร
  5. เพื่อบริหารจัดการ/ดําเนินงานภายในสํานักวิชาฯ อยางมีประสิทธิภาพ

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร 20 ป มวล.

3.1 ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคการและบริหารมุงสูองคกรสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม เพื่อมุงสูความเปนสากล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ WU1-3-7 รอยละของอาจารยประจําที่ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติฯ (คาเปาหมายรอยละ100) *
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ WU2-4-8 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (คาเปาหมายรอยละ 70)
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ WU2-4-9 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (คาเปาหมายรอยละ 50)
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ WU3-2-4 รอยละของอาจารยที่มีผลประเมินการสอน ไมนอยกวา 4.00  (คาเปาหมายรอยละ 95)
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ WU4-1-3 จํานวนผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (คาเปาหมาย 2 ชิ้นงาน) *
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ WU4-1-5 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาไมเกินระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร (คาเปาหมายรอยละ 85)
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ WU4-3-11 รอยละของนักศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สอบผาน EXIT EXAM ของหลักสูตร/สาขาที่ไมมีใบประกอบวิชาชีพ
 (คาเปาหมายรอยละ 100) *
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ WU4-4-18 รอยละของจํานวนการรับนักศึกษาตามแผน (คาเปาหมายรอยละ 80)
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ WU6-3-9 จํานวนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (คาเปาหมาย 1 ครั้ง) *
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ WU7-3-6 รอยละของการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป (คาเปาหมายรอยละ 90)

4. กิจกรรม/แผนดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
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ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
กิจกรรม ต.ค. 64 - ธ.ค. 64 ม.ค. 65 - มี.ค. 65 เม.ย. 65 - มิ.ย. 65 ก.ค. 65 - ก.ย. 65 งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมฯ 1,038,800.00
แผนงานยุทธศาสตร 4
การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ

1,038,800.00

แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 1,038,800.00
แผนงานรอง  แผนงานจัดการศึกษา 1,038,800.00
งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,038,800.00
กิจกรรมหลัก จัดการทั่วไปศึกษาวิทยเทค 7,100.00
กิจกรรมหลัก คชจ.บุคลากรศึกษาวิทยเทค 271,700.00
กิจกรรมหลัก เสริมหลักสูตรป.ตรีวิทยเทค 500,000.00
กิจกรรมหลัก เสริมหลักสูตรบัณฑิตวิทยเทค 20,000.00
กิจกรรมหลัก ภาคสนามป.ตรีวิทยเทค 50,000.00
กิจกรรมหลัก จัดหาอ.พิเศษป.ตรีวิทยเทค 90,000.00
กิจกรรมหลัก สอบวิทยานิพนธวิทยเทค 100,000.00
4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)
ขอมูลพื้นฐานป พ.ศ.2564 แผนดําเนินการ พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค หนวยนับ แผน ผล ป พ.ศ.2565 แผน แผน แผน
สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมฯ
แผนงานยุทธศาสตร 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย
บริการวิชาการ
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาป
ระเทศ
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย
แผนงานรอง  แผนงานวิจัยและพัฒนา
งาน/โครงการ  งานวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก  ดําเนินคก.วิจัยพัฒนาใหม
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จน.โครงการวิจัย โครงการ 5 5 5 5 5
จน.โครงการวิจัยที่แลวเสร็จ โครงการ 5 5 5 5 5
แผนงานหลัก  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม
แผนงานรอง  แผนงานบริการวิชาการแกสังคม
งาน/โครงการ  งานบริการวิชาการแกชุมชน
กิจกรรมหลัก  ดําเนินโครงการบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จน.โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการ 5 5 5 5 5
แผนงานหลัก  แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
แผนงานรอง  แผนงานทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
งาน/โครงการ  งานทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
กิจกรรมหลัก ดําเนินคก.ทํานุบํารุงศิลปะ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จน.โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โครงการ 3 3 3 3 3
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ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)
ขอมูลพื้นฐานป พ.ศ.2564 แผนดําเนินการ พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค หนวยนับ แผน ผล ป พ.ศ.2565 แผน แผน แผน
แผนงานยุทธศาสตร 4
การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ
แผนงานหลัก  แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
แผนงานรอง  แผนงานจัดการศึกษา
งาน/โครงการ  งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กิจกรรมหลัก จัดการทั่วไปศึกษาวิทยเทค
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
 รอยละค.สําเร็จจัดการทั่วไปจัดการศึกษา % 90 90 90 90 90
กิจกรรมหลัก เสริมหลักสูตรป.ตรีวิทยเทค
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จน.นักศึกษาที่คงอยู คน 120 99 99 99 99
จน.ผูสําเร็จการศึกษา คน 40 15 15 15 15
 จน.นักศึกษาที่เขาใหม คน 60 60 60 60 60
 จน.กิจกรรมเสริมหลักสูตรป.ตรี กิจกรรม 8 9 9 9 9
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
 รอยละผูสําเร็จจบตามมาตรฐานหลักสูตร % 100 100 100 100 100
รอยละผูสําเร็จไดงานทําหรือประกอบอาชีพฯ % 90 90 90 90 90
รอยละผูสําเร็จไดงานทําตรงสาขา % 80 80 80 80 80
รอยละค.พึงพอใจนายจางตอผูสําเร็จ % 90 90 90 90 90
 รอยละนศ.เขาใหมตอนศ.ที่ประกาศรับ % 80 80 80 80 80
 รอยละค.สําเร็จกิจกรรมเสริมหลักสูตรป.ตรี % 90 90 90 90 90
 รอยละนศ.ที่สอบผานExit Exam % 100 100 100 100 100
ตัวชี้วัด
เชิงเวลา
รอยละผูสําเร็จจบตามหลักสูตรภายในเวลาฯ % 70 70 70 70 70
ตัวชี้วัด
เชิงตนทุน
คชจ.ทั้งหมดตอนศ.เต็มเวลาเทียบเทาตอคน บาท 209,327 209,327 209,327 209,327 209,327
กิจกรรมหลัก เสริมหลักสูตรบัณฑิตวิทยเทค
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จน.นักศึกษาที่คงอยู คน 450 28 28 450 450
 จน.นักศึกษาที่เขาใหม คน 10 15 15 10 10
 จน.กิจกรรมเสริมหลักสูตรบัณฑิต กิจกรรม 2 2 2 2 2
จน.ผูสําเร็จการศึกษา คน 2 2 2 2
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
 รอยละค.สําเร็จกิจกรรมเสริมหลักสูตรบัณฑิ % 90 90 90 90 90
กิจกรรมหลัก ภาคสนามป.ตรีวิทยเทค
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
 จน.รายวิชาภาคสนามป.ตรี รายวิชา 2 2 2 2 2
ตัวชี้วัด



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ประมาณการลวงหนา (ปงบประมาณ)
ขอมูลพื้นฐานป พ.ศ.2564 แผนดําเนินการ พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 พ.ศ.2568

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค หนวยนับ แผน ผล ป พ.ศ.2565 แผน แผน แผน
เชิงคุณภาพ
 รอยละค.สําเร็จจัดการศึกษาภาคสนามป.ตรี % 90 90 90 90 90
กิจกรรมหลัก จัดหาอ.พิเศษป.ตรีวิทยเทค
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
 จน.รายวิชาจัดหาอาจารยพิเศษป.ตรี รายวิชา 9 9 9 9 9
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
 รอยละค.สําเร็จจัดหาอาจารยพิเศษป.ตรี % 90 90 90 90 90
กิจกรรมหลัก สอบวิทยานิพนธวิทยเทค
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
 จน.กิจกรรมจัดสอบวิทยานิพนธ/โครงรางฯ กิจกรรม 1 1 1 1 1
ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
 รอยละค.สําเร็จจัดสอบวิทยานิพนธฯ % 90 90 90 90 90

5. งบประมาณรวม

1038800

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ

  1. มีจํานวนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปตามเปา
  2. นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรเพิ่มขึ้น
  3. นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพสูงขึ้นทั้งทักษะทางวิชาชีพ การสื่อสารภาษาสากล และการประกอบ
ธุรกิจ
  4. บริการการสอนในระดับปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร และหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตรการเกษตร และสาขวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  5. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งความรูในวิชาชีพ รางกาย อารมณ และจิตใจ ใหไดชื่อวา "ศึกษิต" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
  6. ผลิตผลงานวิจัยและใหบริการวิชาการดานนวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรใหแกชุมชนเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
  7. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดานการเกษตร

7. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ/อื่นๆ


